
Zmeny na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 

v Považskej Bystrici 
 

 

Tak ako bolo ministerstvom vnútra neraz avizované, je snaha skompletizovať a pre 

občana zabezpečiť jednotné pracovisko, pri návšteve ktorého by občan vybavil väčšinu agendy 

v rámci ministerstva vnútra, pod ktoré patrí aj Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 

01701 Považská Bystrica (ďalej len „Okresný úrad“).  

 

Z uvedeného dôvodu boli na prízemí budovy Okresného úradu vytvorené priestory pre 

takéto jednotné pracovisko označované a v médiách prezentované ako KAMO.  

 

Za Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici budú do týchto 

priestorov presťahované a pre občanov od dňa 14. 12. 2015 na tomto pracovisku  

zabezpečované nasledovné služby: 

 -  evidencia motorových vozidiel, t. j. evidenčné úkony v súvislosti s motorovými 

vozidlami, na ktorých  vykonanie boli občania zvyknutí, že sa vykonávali na 2. poschodí 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici - Okresnom dopravnom 

inšpektoráte. Tu   vykonávali prihlasovanie, odhlasovanie motorových vozidiel,  ako aj 

príslušné administratívne úkony v súvislosti s evidenciou motorových vozidiel.  

-  oddelenie dokladov, t. j.   vykonanie všetkých úkonov na úseku agendy - občianskych 

preukazov, vodičských preukazov, pasov. V jednoduchosti povedané, občan už pri žiadosti 

o vydanie nového občianskeho preukazu, pasu, výmeny vodičského preukazu, alebo  ohlásení 

straty dokladu,  toto všetko vybaví na jednom mieste – pracovisku KAMO.  

 

Keďže oddelenie dokladov zastrešuje aj agendu zbraní a streliva, ale už z názvu 

vychádzajúcej problematiky, nie je možné toto pracovisko  umiestniť medzi ostatné pracoviská, 

bolo za účelom naplnenia myšlienky KAMO  pracovisko agendy zbraní a streliva presunuté do 

tej istej budovy, t. j.  Okresného úradu a to  na 4. poschodie - kancelária č. 404 a 405. Občan 

sa tak po zaplatení príslušného správneho poplatku v KIOSK-u vo vstupnej hale pracoviska 

KAMO nebude musieť presúvať do budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Považskej Bystrici, ale túto agendu vybaví priamo v budove Okresného úradu.  

 

Okrem agend presunutých z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej 

Bystrici, občan na tomto jednotnom pracovisku KAMO vybaví agendy, ktoré prináležia 

obvodnému úradu napr. pozemkový úrad,  Supervízor – podateľňa, odbor 

živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, osvedčovanie listín 

a overovanie podpisov, integrované obslužné miesto, pokladňa. 

Z dôvodu sťahovania týchto agend budú na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 

v Považskej Bystrici dňa 11. 12. 2015 (piatok) zrušené stránkové hodiny, t. j. 

občania na agendách nebudú vybavovaní.     


